
VARNING 
 

Vid begränsad hjärt- och lungkapacitet, rådfråga läkare innan 
användning av Kedjetäcke®.

Tänk på snubbelrisken när täcket ligger på golvet.

Rådgör med ansvarig läkare om brukaren har inopererad 
utrustning som kan tänkas bli påverkad av metallinnehållet.

Användare med dålig/svag motorik skall hållas under uppsikt.

Täcket skall alltid tvättas i 
medföljande tvättpåse

60°C
Kedjetäcke® tvättas i högst 
60°C – välj skonsamt 
tvättprogram

Täcke med dragkedja 
kan delas före tvätt

Rekonditionering 
kan utföras i 70 °C

Tål ej blekmedel 

Ej strykning 

Kemtvätt: Använd inga 
vätskor starkare än 
perkloretylen

Ej torktumling

TVÄTTANVISNINGAR

KEDJETÄCKET®    BRUKSANVISNING

PRODUKTINFORMATION

Kedjetäcke® är tillverkat 
i flamhärdiga material 
Yttertyg: Trevira CS 

 Kedjetäcke® uppfyller  
 kraven enligt standard NT  
 Fire 037, vilket uppfyller  
 sjukvårdens krav.

Vårt Kedjetäcke® är 
CE-märkt

Patenterat

Kedjetäcke® är en 
svensk produkt

Tillverkas i Stenkullen.
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Kom till ro med Somnas 
Kedjetäcke®. Kedjorna i de 
längsgående kanalerna formar 
täcket tätt intill kroppen och 
ger ett behagligt omslutande 
tryck.

BRUKSANVISNING

Kedjetäcke®

 Neuropsykiatriska diagnoser 
 (ADHD, ADD, Aspergers syndrom, 

  Autism och Tourettes syndrom)

 Psykisk ohälsa

 Demens

 Förvärvad hjärnskada

 Sömnsvårigheter

 Spasticitet

 Neurologiska sjukdomar

 Ångest och oro

 Anorexi/Bulimi

 Normalt åldrande

 Motorisk oro

VANLIGA 
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

VARIANTER

Vuxentäcket ca: 

  4 kg    6 kg    8 kg 

  10 kg    12 kg    14 kg

Mått ca: 205 x 150 cm

Barntäcket ca: 

  3,4 kg    5 kg

Mått ca: 125 x 105 cm

Babytäcket ca: 

 1,5 kg

Mått ca: 105 x 70 cm

TILLBEHÖR

 Hygienöverdrag 

 Påslakan
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Användning

Vårt Kedjetäcke® har en 2 i 1- 
funktion, en kedjesida och en 
vadderad sida. Med kedjorna 
vända mot kroppen får man en 
större taktil stimulering. Den 
mer kännbara beröringen från 
täcket har i många fall en mer 
lugnande effekt. Vilken sida 

man väljer att vända mot krop-
pen är individuellt.

Att lägga täcket över axlarna 
och låta det forma sig efter 
kroppen ger ett skönt lugn när 
man vilar under dagen. För ökat 
lokalt tryck, vik täcket dubbelt.

Somnas Kedjetäcke®  formar sig efter kroppens konturer

Vadderad sida Kedjesida

Dagvila

Somnas Kedjetäcke® är tillver-
kat för att vara så svalt som 
möjligt. Önskas mer värme, 
går det bra att kombinera med 
en filt eller ett vanligt täcke. 
Kedjetäcke® kan placeras 
antingen ovanpå eller under 
filten/täcket. Placerar man 
täcket ovanpå det ordinarie 
täcket upplever många att man 

får en väldigt mjuk och omslu-
tande känsla. Prova dig fram till 
vilket som passar dig bäst.

Kedjetäcke® används som ett 
vanligt täcke och placeras i ett 
påslakan eller hygienöverdrag.

Kedjetäcke® finns med i 
Hjälpmedelsdatabasen.


